
ZARZĄDZENIE NR 46/2011
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Organizacja i udział we 
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w judo”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2010r. Nr 234  poz. 1536) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2011 roku zadania 
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: 
„Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Gminy 
Żarów w judo”.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie,

c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

20 kwietnia 2011r.



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) „Organ administracji 
publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom 
pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs 
ofert".

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 46/2011

Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

Ogłoszenie 

Na  podstawie  art.  13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku 
publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U.  z  2010r.  nr  234,  poz.  1536)  oraz  Uchwały  nr 
III/8/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia 
rocznego  programu  współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,

Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
pod nazwą:

„Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 
z Gminy Żarów w judo”.

I. Cele zadania:
1. Poprawa ogólnej sprawności fizycznej oraz oddziaływanie wychowawcze,
2. Poprawa stanu zdrowia i zabezpieczenie ciekawej formy spędzania czasu,
3. Kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków sportowych,
4. Organizacja i uczestniczenie w imprezach sportowych,
5. Objęcie możliwie jak najszerszego kręgu zainteresowanych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku: 0 zł 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2011 roku: 1.500 zł

III. Zasady przyznawania dotacji:                                       
1. Burmistrz Miasta Żarów przyznaje dotacje celowe na realizacje zadań publicznych po 
przeprowadzonym konkursie ofert.
2. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Burmistrz Miasta Żarów powołuje w drodze zarządzenia Komisję Konkursową w celu 
opiniowania złożonych ofert oraz określa jej regulamin.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej 
oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 
z 2011r. Nr 6 poz.25) wraz z kompletem niezbędnych załączników. 
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Informacja o wynikach konkursu wraz z podaniem wysokości przyznanej kwoty 
zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
na stronie internetowej Urzędu www.um.zarow.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. 
7. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Żarów zawrze 
stosowną umowę z wybranym oferentem.       

IV. Termin i warunki realizacji zadania: 
1. Zadanie winno być wykonane w 2011 roku. Szczegółowy termin będzie określony w 
umowie z wybranym podmiotem. 



2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową 
oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie realizacji zadania 
publicznego. 
3. Zadanie winno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Żarów, w taki sposób, by 
działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa ich liczba. 

V. Termin i warunki składania ofert: 

1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 13 maja 2011 
roku do godz. 15:30 z napisem ”Konkurs na realizację zadania publicznego pn.
„Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Gminy 
Żarów w judo”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty.
Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. 
2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w ww. rozporządzeniu, niekompletne 
lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 
3. Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych 
przepisów prawa - ważny 3 miesiące od daty wystawienia, 

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010, 
c) statut podmiotu, 
d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do 

właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
e) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby 

prowadzącej zadanie, 
f) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 

4.Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty: 
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym 
upłynął termin składania ofert. 
2. Burmistrz Miasta Żarów, podejmie rozstrzygnięcia dotyczące udzielenia dotacji kierując 
się przy dokonywaniu wyboru oferty przedłożoną opinią Komisji Konkursowej, działającej 
na podstawie regulaminu prac komisji konkursowej oraz w oparciu o następujące 
kryteria, o których mowa w art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
3. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.
                             
VII. Postanowienia końcowe: 

1. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do: 
a) odwołania konkursu bez podania przyczyny, 
b) zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań, 
c) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia 
zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem a Gminą Żarów. 
3. Dodatkowych informacji dotyczących interpretacji postanowień niniejszego konkursu 
udziela Agnieszka Szykowna, tel. 074 8580-591 wew. 363. 
4. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 
2011r. Nr 6, poz.25. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej 
http://bip.zarow.dolnyslask.pl

http://bip.zarow.dolnyslask.pl/
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